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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА  

 

УЧАСТНИЦИ 

Проектът се реализира от етическото звено на ИФС (бивш ИИОЗ) – секция 

„Етически изследвания“.  Участници в него са:  

Доц. Емилия Васил Маринова, дфн – научен р-л 

Доц. Стоян Андреас Ставру, д-р по право, д-р по философия 

Гл. aс. Иван Дафинков Миков, д-р по философия 

Гл. ас. Любослава Владимирова Костова, д-р по философия 

Гл. ас. Христо Желязков Христов, д-р по философия 

Ас. Александра Крумова Трайкова, д-р по философия 

Техническо лице: Тинка Бориславова Кушева 

В провеждането на 14 НКЕ и в подготовката на 15 НКЕ има участие доц. д-р Силвия 

Серафимова, секция „Етически изследвания“, ИФС, БАН. Въпреки камерния състав на 

преките изпълнители, в етическия дебат се привлича широк кръг участници, което е една 

от спецификите на проекта.  

Забележим е приносът на партньорите проф. дсн Максим Мизов (ЦИПИ), доц. д-р 

Доротея Ангелова (ИФС) и проф. д-р Силвия Минева (СУ „В. Кл. Охридски“) при 

реализирането на проекта. 

 

 

ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 

“Разширяване на етическия дебат в българското общество” (2016 – 2019) 

продължава традицията на едноименния проект (2012 – 2015), удължен до 2016 г. и 

идеята на Националните конференции по етика, които са инициатива на етиците към 

ИФИ, и ИФС при БАН и се провеждат ежегодно от 2004 г. до настоящия момент.  
 

СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА БАН И ИФС (бивш ИИОЗ) 
Проектът не само е свързан с Приоритетите на БАН, но и допринася за създаването 

на позитивни нагласи в общественото мнение към обществените науки и към етиката 

като дейност, полезна, необходима и незаобиколима при преодоляването на рисковете, 

свързани със социалното развитие, с технологичния напредък и навлизането на 

иновативните процеси в развитието на българското общество.  

Експертният потенциал на етиката определя мястото на проекта за изработването 

на експертни оценки и препоръки към управленските органи, както и за експертен анализ 

и оценка на процесите на формиране на конкретни политики и на механизмите и 

резултатите от тяхното прилагане, които са залегнали в приоритетите ИФС и в 

Стратегията за развитие на БАН (ПОЛИТИКА 1 “НАУКАТА – ОСНОВНА 

ДВИГАТЕЛНА СИЛА ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА И 

ОБЩЕСТВО, БАЗИРАНИ НА ЗНАНИЯ” Програма 1.5. Информационно, 

експертно и оперативно обслужване на българското общество») 
ПОЛИТИКА 3 "НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ И КУЛТУРНОТО 

РАЗНООБРАЗИЕ В ЕВРОПА И СВЕТА" Програма 3.3. “Ценностната система на 

българското общество” са представени в своята цялостност, тъй като 

универсализацията и диференциацията на ценностните системи; динамиката на 

ценностите в съвременното българско общество в условията на глобализация и 



дигитализация; процесите на  хармонизация на българските национални ценности с 

ценностите на ЕС; ценностните фактори за формиране на светоглед, ценностната 

трансформацията и социалните девиации; ценностните аспекти на съвременното 

технологично развитие; проблемите на етиката в съвременното общество, които са 

определени като цели на програмата, съвпадат със задачите на настоящето изследване. 

 

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Сътрудничеството с организации извън БАН е обвързано с идеята на проекта да се 

идентифицират основни заинтересовани социални субекти и да бъдат те привлечени като 

съмишленици и партньори. Представителство на Россотрудничество в Р. България, 

Фондация „Устойчиво развитие за България“, Софийски университет „Св. Кл. 

Охридски“ и Философската секция на Съюза на учените в България са наши 

съмишленици и партньори. Две от конференциите са проведени с подкрепата на г-н 

Георги Пирински, депутат в Европейския парламент. В дебата са привлечени и основни 

държавни институции – МОМН, ДАЗД,  и др., а също така и неправителствени 

организации – Център за безопасен Интернет, Фондация "Приложни изследвания и 

комуникации", СУБ, Фондация „Устойчиво развитие за България“, Представителство на 

Россотрудничество в Бъ.гария, Софийска адвокатска колегия и др. В 13 НКЕ вземат 

участие учени от Държавния университет в Санкт Петербург и Руския университет на 

дружбата на народите в Москва, колеги от Ивановския държавен университет, Русия. 

(Вж. документите на 13 НКЕ, https://ethicsissk.wordpress.com/). Участват представители 

на академичната общност – БАН (Национална лаборатория по компютърна вирусология, 

ИИНЧ, ИИ и др.), СУ „Св. Кл. Охридски“, УНСС, ТУ – София, ЦИПИ, МУ – София и 

Варна, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда – София, УНИБИТ, ПУ „Паисий 

Хилендарски“, ЮЗУ "Неофит Рилски", ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“ и др. 

 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ 

Форумите и изданията са отразени и дискутирани на сайтовете на СУ „Св. Кл. 

Охридски“, УНСС, РКИЦ, БАН, ИФС, секция „Етически изследвания“ при БАН и др., в 

списанията „Философски алтернативи“, „Списание на БАН“ „Български философски 

преглед“, „Етически изследвания“. 

 

1. ISSN 0861 – 7899 Маринова, Е. (2018). Разширяване на етическия дебат в 

българското общество. //Философски алтернативи, бр. 2, 124 – 150. 

2. IISN 2534-8434 Маринова, Е. 2017. Етическият дебат и културата на растежа. // 

Етически изследвания, бр. 2, кн. 1, 26 – 35. 

3. ISSN 1314-5908 Маринова, Е. (2016).  Националните конференции по етика – 

важен форум за дебат по значими етически теми. // Български философски 

преглед. кн. 6, 196 – 202. 

 

ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА НА ПРОЕКТА: 

Финансово проектът ИЗЦЯЛО Е ФИНАНСИРАН от своите партньори.  

Принос имат „Представителство на Россотрудничество в Р. България“ и г-н Коста 

Пеев (РКИЦ, София), Фондация „Солидарно общество“ и г-н Георги Пирински, депутат 

в ЕП, Философската секция на БФД и доц. д-р Доротея Ангелова, НС на ИФС, БАН, 

проф. дпн Ирина Зиновиева, ФФ, катедра „Психология“ на СУ „Св. Кл. Охридски“. 

1. 2016 г. и 2017 проектът е финансиран от Представителство на 

Россотрудничество в Р България и Фондация „Солидарно общество“ 

2. през 2018 – от ИФС (бивш ИИОЗ, с решение на НС) и БФД  
3. през 2019 – от СУ „Св. Кл. Охридски“ 

https://ethicsissk.wordpress.com/


Финансиите се разпределят: 

1) за издаване на четири печатни издания,  

2) за рекламни материали на конференциите и кафе паузи. 

 

ВЪНШНИ РЕЦЕНЗЕНТИ ПО ПРОЕКТА: 

1) Проф. Емилия Ченгелова, дсн, ИФС, БАН 

2) Проф. дфн Нина Димитрова, ИФС, БАН 

 

СЪДЪРЖАНИЕ  

Проектът се реализира в две форми, които са свързани с неговия научно-приложен 

характер – национални конференции по етика и научни издания (сборници със статии и 

тематични броеве на списание „Етически изследвания“), в които е отразен духът на 

обществения дебат по дискутираните теми. Съдържателно НАУЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

са: 

I. ЧЕТИРИ НАЦИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ЕТИКА: 

1. Петнадесета национална конференция по етика  на тема “Етика и 

технологичен риск”. Организатори на научния форум са секция 

„Етически изследвания“ към Институт по философия и социология 

(бивш Институт за изследване на обществата и знанието, БАН), 

катедра „Логика, етика и естетика“ и катедра „Психология, ФФ, СУ 

„Св. Кл. Охридски“, 11 – 13 ноември 2019 г., Конферентна зала и зала 

63 на СУ „Св. Кл. Охридски“, София. 
 

2. Четиринадесета национална конференция по етика  на тема 

“Българската етика – традиции и перспективи”. Организатори на 

научния форум са секция „Етически изследвания“ към Институт по 

философия и социология (бивш Институт за изследване на 

обществата и знанието, БАН) и СУБ (философска секция), 15 

ноември 2018 г., БАН, София. 

 

3. Тринадесета национална конференция по етика (с международно 

участие) на тема “Морал и етика на равенството и неравенството 

в съвременното българско общество”. Организатори на научния 

форум са секция „Етически изследвания“ Институт по философия и 

социология (бивш Институт за изследване на обществата и знанието, 

БАН), Фондация „Солидарно общество“ и Представителството на 

Россотрудничество в България, 15 декември 2017 г. в РКИЦ, София. 

 

4. Дванадесета национална конференция по етика “Морал и етика 

на справедливостта в съвременното общество” е организирана от 

Института по философия и социология (бивш Институт за изследване 

на обществата и знанието, БАН), Представителството на 

Россотрудничество в България и фондация “Солидарно общество” на 

18 ноември 2016 г., в Руския културно-информационен център–

София. 

II. ПУБЛИКАЦИИ: 

Списание „Етически изследвания“ 

1. Списание „Етически изследвания“ 2019, кн. 2 https://jesbg.com/ 
Тема на броя „Етика и технологичен риск“(под печат) 

2. Списание „Етически изследвания“ 2019, кн. 1 https://jesbg.com/ 

https://jesbg.com/
https://jesbg.com/


Тема с продължение „Българската етика – традиции и хоризонти“ 

3. Списание „Етически изследвания“ 2018, кн. 2 https://jesbg.com/ 
Тема на броя „Българската етика – традиции и хоризонти“ 

Тематични сборници (рецензирани):  

В сайта на секция „Етически изследвания“, Виртуална библиотека 

https://ethicsissk.wordpress.com/ 
4. ISBN 978-619-239-001-3 Морал и етика на равенството и неравенството в 

съвременното българско общество.  (Маринова, Е, М. Мизов), „Авангард 

Прима“, С., 2018, 464 с. 

5. ISBN 978-619-160-749-5 Морал и етика на справедливостта в 

съвременното общество. (Маринова, Е, М. Мизов), Фондация „Солидарно 

общество“, С., 2017, 380 с. 

6. ISBN 978-619-160-604-7 Морал и етика на солидарността в 

българското общество. Сборник статии. (Маринова, Е, М.Мизов), 

Фондация „Солидарно общество“, С., 2016, 404 с. 

 

АНОТАЦИЯ 

Проектът „Разширяване на етическия дебат в българското общество“ си поставя и 

постига значими научни цели. Осветяват се  зоните на морална болезненост и етическите 

рискове в различни социални сфери, като се приобщават обществото, държавата и 

гражданите към етическия дебат. С това се допринася за „разширяване на границите на 

респект” в обществото, за повишаването на моралната чувствителност на българина 

и на неговата търпимост към различията. Чрез тези дискусии етическата 

проблематика и терминология придобиват гражданственост, като в същото време са 

провокация към моралното мислене, моралните чувства и основание за морален избор 

на социалния субект.  

Прави се съвременен, задълбочен, комплексен анализ на мястото и ролята на 

солидарността в българското общество – за неговия морал, за изграждането на основните 

социални системи от страна на държавата, за функционирането на ЕС като общност, 

основана на общи ценностни приоритети. Дискутират се готовността за съпричастност, 

отговорността за другите, готовността за взаимопомощ и др., които функционират на 

равнището на всекидневните отношения. Търси се мястото на принципите на 

солидарността във функционирането на основните социални системи и в динамиката на 

социалните политики. Интерпретират се ценностите на солидарността като основа на 

общоевропейското сътрудничество. 

Анализират се моралните, социално-икономическите и политико-правните 

измерения на концепцията за равенството и неравенството в съвременните общества.  

Съвременното българско общество се осмисля от широк междудисциплинарен 

екип – етици, философи, политолози, социолози, историци, психолози, икономисти, 

политици, учители и др., през призмата на справедливостта. Дискутира се дали днес 

живеем в по-справедливо общество, как възприема и как разбира българинът 

справедливостта, доколко тя пронизва неговото поведение, както и действията на 

институциите в съвременното българско общество.  

Показва се, че 50-годишната история и успешна дейност на секция „Етически 

изследвания“ при ИФС (бивш ИИОЗ), БАН принадлежи на българската етика, на всеки 

един от етиците в академичните институции от цялата страна, на всички, за които етиката 

е творческо кредо. Демонстрира се професионалното единство чрез обединението на 

всички, за които етическата идея е значима цел, а етическото мислене е начин на живот. 

Анализира се българската етика – нейните традиции, развитие и хоризонти.  

https://jesbg.com/
https://ethicsissk.wordpress.com/


Дискутират се болезнени морални проблеми, провокирани от развитието и 

приложението на съвременните информационни и компютърни технологии: Интернет, 

виртуална комуникация, Big Data, изкуствен интелект, роботизация, автоматизация и др. 

В етически план централни за дискусията са въпросите за общност и идентичност, 

оригиналност и автентичност, неприкосновеност и сигурност,  собственост и авторство, 

безопасност и конфиденциалност, вреда, щета и кражба, риск и отговорност и др. в 

контекста на кибертехнологиите. 

 

ПРИНОСИ 

 

НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ 

Реализиран е широк научен дебат и публична дискусия по пет болезнени за 

българското общество етически теми:  

1) Морал и етика на солидарността в българското общество  

2) Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско 

общество  

3) Морал и етика на справедливостта в съвременното общество   

4) Българската етика – традиции и хоризонти   

5) Етика и технологичен риск. 

   Създадена е една цялостна картина на етиката на солидарността в българското 

общество 

Анализирани са рисковете на равенството и неравенството в съвременното 

общество 

Изведени са рисковете на справедливостта в морала и етиката на съвременното 

българско общество 

Съвременната българска етика е представена през призмата на нейните традиции и 

хоризонти 

Маркирана е връзката на етическия, технологичния и социалния риск. 

Изведени са основните насоки в  правораздаване, като е проследена двустранната 

връзка на правото и морала в контекста на българското обществено развитие.  

 

 

НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ 

Разширява се и се поддържа единно национално научно етическо пространство 

чрез консолидиране на българските етици и чрез взаимодействие на научните и 

академичните етически общности. Участие в инициативата имат колеги от научни и 

академични звена в страната, специалисти в областта на етиката, но и на правото, 

медицината, биотехнологиите, биоетиката, устойчивото развитие, екологията, 

социологията, наукознанието, политологията и др. – институтите на БАН, СУ „Св. 

Климент Охридски“, МУ-София, Пловдив, Стара Загора, Варна и др., УНСС, ТУ-София, 

НБУ, ЛТУ-София, ВУ във Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Русе 

и др. В процеса на изграждане и укрепване на националната етическа мрежа са 

привлечени като партньори и съмишленици: Представителство на Россотрудничество 

в Р. България, Фондация „Солидарно общество“, Секция „Философски науки“ на 

Съюза на учените в България“, Катедра „Логика, етика и естетика“, ФФ на СУ „Св. Кл. 

Охридски“, Катедра Психология при ФФ на СУ „СВ. Кл Охридски“. 

 

Извън първоначално формулираните задачи е потърсен международен резонанс 

на инициативата:  



 Чрез привличане на чуждестранни специалисти в научния дебат (Вж: програма 

на Тринадесетата национална конференция (с международно участие) 

https://ethicsissk.wordpress.com/ 

 Чрез привличане на Представителство на Россотрудничество в Р. България в 

организацията на 13 национална конференция (с международно участие). 

https://ethicsissk.wordpress.com/  
 

Приобщени са обществото, държавата и гражданите към етическия дебат.  

 

Даден е форум на студентите, докторантите и младшите научни и академични 

кадри, което дава възможност за тяхното приобщаване към етическата идея, което е 

фактор за кадровото развитие на етическата наука в България.  

 

Ключови думи: Етика, етически дебат, справедливост, солидарност, равенство, 

неравенства, европейски етични стандарти, екологическа етика, устойчиво развитие, 

етически риск, технологичен риск, Р. България, българска етика. 

 

https://ethicsissk.wordpress.com/
https://ethicsissk.wordpress.com/

